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FEIS: potrivit Curții de Conturi Europene, există puține dovezi care 
să justifice creșterea finanțării 

După cum se arată într-un nou aviz publicat de Curtea de Conturi Europeană, planurile Comisiei Europene de a 
crește finanțarea pentru fondul de investiții care constituie nucleul „Planului Juncker” și de a prelungi durata 
de existență a acestui fond au fost elaborate prea devreme și nu există decât puține probe care să justifice 
această creștere.  

Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) este o inițiativă comună a Comisiei Europene și a Băncii 
Europene de Investiții (BEI). Acest fond stă la baza Planului de investiții al UE, cunoscut și ca „Planul Juncker”, 
care își propune să mobilizeze o finanțare publică și privată în valoare de 315 miliarde de euro pentru investiții 
strategice.  

Curtea a analizat următoarele trei aspecte: caracterul limitat al bazei justificative a propunerii de prelungire a 
FEIS, posibilitatea ca impactul FEIS să fie exagerat și mecanismele de guvernanță și de asigurare a transparenței.  

Mihails Kozlovs, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest aviz, a afirmat următoarele: 
„Comisia intenționează să prelungească FEIS la doar un an după lansarea acestuia. Este vorba de o modificare 
majoră față de calendarul inițial. Este încă prea devreme pentru a măsura efectele economice, sociale și de 
mediu ale FEIS sau pentru a concluziona deja dacă acesta își atinge sau nu obiectivele.” 

Principalele concluzii și propuneri formulate în aviz sunt prezentate în continuare.  

Comisia a propus prelungirea duratei FEIS la doar un an de la lansarea acestuia, dar nu există decât pu ține dovezi 
care să justifice creșterea propusă, lăsând la o parte cazul investițiilor pentru IMM-uri, în legătură cu care s-a 
observat un grad ridicat de absorbție bugetară. 

Nici de această dată nu a fost realizată o analiză de impact completă. Curtea pune sub semnul întrebării 
suprimarea prevederii care leagă continuarea FEIS de rezultatele unei evaluări independente.   

Reducerea de la 50 % la 35 % a ratei de provizionare a fondului de garantare reprezintă o ocazie de a utiliza 
într-un mod mai eficient resursele limitate ale bugetului UE, dar va crește totodată probabilitatea unor apeluri 
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suplimentare la bugetul UE; datoria potențială pentru bugetul UE se va ridica la 26 de miliarde de euro.  

Ar trebui să fie clar faptul că toate proiectele care beneficiază de sprijin prin FEIS trebuie să abordeze 
disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții sub nivelul optim și să nu fi putut fi desfășurate fără sprijinul 
FEIS sau în orice caz nu în aceeași măsură. Există riscul ca asimilarea operațiunilor FEIS în categoria activităților 
speciale ale BEI să încurajeze utilizarea unor structuri de finanțare mult prea complexe sau atribuirea unui profil 
de risc care nu corespunde de fapt riscului real prezentat de o anumită operațiune.  

Există de asemenea riscul ca efectul multiplicator să fie supraestimat. Curtea propune îmbunătățirea 
„Metodologiei de calcul a efectului multiplicator al FEIS” și utilizarea acesteia pentru a elabora un indicator-cheie 
de performanță pentru FEIS, care să măsoare capitalul privat mobilizat.  

 

Note către editori 

În prezent, FEIS include o garanție de 16 miliarde de euro de la bugetul UE, la care se adaugă o alocare de capital 
din partea BEI în valoare de 5 miliarde de euro. Comisia a propus prelungirea duratei de existență a FEIS și 
majorarea garanției de la bugetul UE până la suma de 26 de miliarde de euro, contribuția din partea BEI urmând 
a se ridica la 7,5 miliarde de euro.  

Această propunere a fost însoțită de o evaluare internă realizată de Comisie, în cursul acestei luni fiind așteptată 
și o evaluare independentă. Avizul acoperă atât modificările legale propuse, cât și evaluarea realizată de 
Comisie.  

Curtea de Conturi Europeană contribuie la îmbunătățirea guvernanței financiare a UE prin intermediul avizelor 
sale publicate cu privire la propuneri legislative noi sau de modificare a legisla ției existente, propuneri având un 
impact financiar. Aceste avize sunt utilizate de autoritățile legislative – Parlamentul European și Consiliul – în 
cadrul activității lor. 

Avizul Curții nu se bazează pe procedurile care ar fi aplicate pentru un raport special. Curtea intenționează să 
publice un raport special cu privire la performanța FEIS în prima jumătate a anului 2018. 

Avizul nr. 2/2016 al Curții de Conturi Europene referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European 
și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 2015/1017 și privind evaluarea 
conexă realizată de Comisie în conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 2015/1017 
este disponibil în acest moment doar în limba engleză - celelalte versiuni lingvistice vor fi puse la dispoziție în 
scurt timp. 

 


